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OBČINA TRZIN 
Župan Peter Ložar 
 
Številka: 14-9/2016 
Datum:  18.5.2016 
 
OBČINSKEMU SVETU OBČINE TRZIN 
 
ZADEVA:   SPREMEMBA IN DOPOLNITEV NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM 

PREMOŽENJEM OBČINE TRZIN ZA LETO 2016 in 2017 
 
NAMEN:  Obravnava in sprejem  
 
PRAVNA PODLAGA:  18. in 76. člen Statuta občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 

2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06), Zakon o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 86/10, 7/12, 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1l, 14/15-
ZUUJFO, 76/15) in Uredba o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 
24/13, 10/14) 

 
PREDLAGATELJ:   Župan g. Peter Ložar 
 
POROČEVALCA:  Peter Ložar, župan in Polona Gorše Prusnik, dir. obč. upr.  
 
OCENA FINANČNIH  
POSLEDIC:                                       Dohodki in odhodki od poslov so razvidni v priloženi tabeli  
 
OBRAZLOŽITEV: 
 
Veljaven Načrt ravnanja  z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za 2016 in 2017 (Uradni vestnik 
OT, št. 10/2015 in 2/2016) želimo dopolniti tako, da se v načrtu v razpredelnici pod točko 2. Načrt 
razpolaganja z zemljišči v oddelku A. ZEMLJIŠČA, doda številka 79., s čimer želimo, na osnovi vloge za 
odkup mejaša, prodati zemljišče parc. št. 1646/146 k.o. Trzin in sicer del zemljišča, ki predstavlja 
ohišnico, saj so ti deli v najemu in jih sedaj želijo najemniki odkupiti, občina pa jih ne potrebuje. Na 
navedeni parceli tudi ne poteka gospodarska javna infrastruktura. Parcelacija zemljišča je že 
izvedena, ker ima parcela status javnega dobra pa bo moral občinski svet odvzeti status novonastali 
parceli  in šele nato bo možno skleniti posel. 
 
V oddelek A. ZEMLJIŠČA se doda tudi zaporedna številka 80., pod katero se uvrsti del zemljišča parc. 
št. 1655/4 k.o. Trzin, ki predstavlja vodotok. Lastniki bližnjih objektov (bloki na desnem bregu Pšate) 
so se obrnili na občino, ker želijo urediti etažno lastnino. Pri tem so ugotovili, da del funkcionalnega 
zemljišča v izmeri 88 m² predstavlja vodotok, zemljišče pod vodo pa je v lasti Občine Trzin.  Glede na 
to, da je po zakonu  vodotok v lasti države, a ni ZK urejeno, smo se obrnili na ARSO, ki upravlja z 
vodotoki države in so nam odgovorili, da  nimajo zadržkov glede  prenosa, vendar naj to urejamo 
glede na ZK stanje.   
 



V Načrt ravnanja  z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za 2016 in 2017 se pod točko 2. Načrt 
razpolaganja z zemljišči v oddelku B. STANOVANJA IN POSLOVNI PROSTORI doda nova točka pod 
zaporedno št. 2, solastniški delež na Mladinskem  domu na Krku v Vantačićih, ki ga lastniki 
nameravamo prodati, s čimer v leto 2017 podaljšujemo odločitev o prodaji, sprejeto v letu 2015. Kot 
kaže se zna prodaja (drug ponovljen razpis), ki je v teku ( možnost tretjega javnega povabila za 
ponudbo glede nakupa), zavleči v leto 2017.  
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 18. in 76. člena Statuta občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno 
besedilo in 8/06), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10, 7/12, 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1l, 14/15-ZUUJFO, 76/15) in Uredbe o 
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 
24/13, 10/14) je Občinski svet Občine Trzin na 14. redni seji, 15. junija 2016 sprejel  
 

 
S K L E P  

  
Sprejme se sprememba in dopolnitev  Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za 
leto 2016 in 2017. 
  
  
Številka: 14-9/2016                     Župan 
Datum: 15.6.2016              Peter Ložar, l.r.    
  
 
Predlog sprememb in dopolnitev Načrta: 
 
Na podlagi 18. in 76. člena Statuta občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno 
besedilo in 8/06), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10, 7/12, 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1l, 14/15-ZUUJFO, 76/15) in Uredbe o 
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 
24/13, 10/14) je Občinski svet Občine Trzin na 14. redni seji, 15. junija 2016 sprejel  
 
Spremembo  in dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2016 

in 2017 
 
V  Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2016 in 2017 se: 
 

1) v tč. 2 Načrt razpolaganja z zemljišči pod rubriko A. ZEMLJIŠČA, doda: 
 
79. Zazidljivo zemljišče parc. št.  

1646/146–v izmeri 40 m², k.o. 
Trzin  
(ID 1961-1646/146-0) 

4.000,00 Prodaja dela parcele- ohišnica, na željo 
lastnika hiše- občina zemljišča ne potrebuje 
za izvajanje svojih nalog. 

80. zemljišče parc. št.  1655/4–v izmeri 
88 m², k.o. Trzin  
(ID 1961-1655/4-0) 

7.000,00 Prodaja dela zemljišča,  zemljišče ob Pšati, ki 
je dejansko funkcionalno zemljišče k 
objektu, zaradi ureditve  etaže lastnine. 

 
Številka »423.509,84« v rubriki »Orientacijska vrednost  skupaj«  se črta in nadomesti s številko  
»434.509,84«. 



2) v tč. 2 Načrt razpolaganja z zemljišči pod rubriko B. STANOVANJA IN POSLOVNI PROSTORI, 
doda: 
 

2. 1591/5, 1591/42, 1591/43, 
1591/44, 1951/45, 1591/46, 
1591/57, 1591/58, 1591/59, 
1594/8, 1594/11, 1593/1 vse k.o. 
Sveti Anton (otok Krk, Vantačići) v 
skupni izmeri 2.537 kvadratnih 
metrov, stavba pa meri 519 
kvadratnih metrov. Delež občine je 
6,2%. 
 

35.000,00 Mladinski dom na Krku v Vantačićih, ki ga 
večinski lastniki nameravajo/-mo prodati. 

Številka »45.000,00« v rubriki »Orientacijska vrednost  skupaj«  se črta in nadomesti s številko  
»80.000,00«. 
 
Sprememba in dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2016 in 
2017 se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in prične veljati naslednji dan po objavi.  
 
Številka: 14-9/2016                                                                                                                   Župan 
Datum: 15.6.2016                                  Peter Ložar l.r.    
            
 


